
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 
(Dùng cho người ứng cử/ đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025) 

 

1. Họ và tên:………………………………………………………….……..Giới tính: Nam/ Nữ……..............…….. 

2. Ngày tháng năm sinh:……………………………………………………Nơi sinh:....…………...............……….. 

3. Quốc tịch:………………………………………………………………………………………..............……………. 

4. CMND/Hộ chiếu:………………………………Cấp ngày:….......…/…....…/….......…Tại:…………....……… 

5. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:………………….………………….............…………………………………… 

6. Địa chỉ ghi trong chứng minh nhân dân:…………………………….............…………………………………… 

7. Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………...............…………….………………… 

8. Trình độ văn hoá:………………………………..……………………………...............……………….…………… 

9. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:……………………………………………….............…………….…………… 

10. Chức vụ công tác hiện tại:…………………………….……………………………................………….……… 

11. Số điện thoại liên lạc:……………………….……..…Email:……………………...........……………………….. 

12. Quá trình công tác (từ 18 tuổi đến nay): 

Từ tháng năm đến tháng năm Học/ hoặc làm việc gì/ chức vụ gì Ở đâu 

   

   

   

   

13. Tham gia tại các đơn vị, tổ chức khác (chỉ kê khai đối với phần tỷ lệ sở hữu chiếm từ 5% trở lên): 

Tên công ty Địa chỉ Giấy 

CNĐKKD 

Ngày cấp/ Nơi 

cấp 

Chức vụ Tỷ lệ góp 

vốn 

      

      

14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):………………………………………..........……………………………… 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách 

nhiệm trước pháp luật. 

…......................., ngày….......tháng…...........năm 2020 

  NGƯỜI KHAI 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

Ảnh 4 x 6 

(ảnh mẫu 

mới nhất) 



                 THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

                     Independence - Freedom - Happiness 
 
 

CURRICULUM VITAE 
(Nomination/self-nomination to be member of the Board of Directors 

 in the term 2020-2025) 

 

1. Full name:………………………………………………………….…Gender: Male/Female……..............…….. 

2. Date of birth:…………………………………………………… Place of birth:....…………...............……….. 

3. Nationality:………………………………………………………………………………………..............……………. 

4. ID/Citizen Identity:……………Date of issue:….......…/…....…/….......…Place of Issue:…………....……… 

5. Permanent Address in household book:………………….………………….............…………………………… 

6. Permanent Address in ID:…………………………….............…………………………………… 

7. Present Address:………………………………………………………………...............…………….…………… 

8. Educational Attainment:………………………………..……………………………...............……………….…… 

9. Specialization:……………………………………………….............…………….…………… 

10. Current position:…………………………….……………………………................………….……… 

11. Contact Number:……………………….……..…Email:……………………...........……………………….. 

12. Work experience (from 18 years old until now): 

Duration Study/Work/Title Place 

   

   

   

   

13. Work at other entities (only declare for ownership rate equal to or higher than 5%): 

Name Address 

Business 

Registration 

No. 

Date of Issue/ 

Place of Issue 
Title 

Contribution 

rate 

      

      

14. Violations of laws (if any):………………………………………..........……………………………… 

I certify that the information provided herein is true and that I am liable to the law for any inaccuracy 

herein 

 …......................., date….......month….......... 2020 

  DECLARANT 

 (Signature, full name) 

Headshot 

portrait 
photo  
 4 x 6 

(the latest) 


